
ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมำยเหตุ
๑ ร.อ.หญิง กมลทิพย์ วงศ์อนันต์ กง.ทอ. ผ่าน

๒ ร.อ.หญิง วันนิสา มีชัย กง.ทอ. ผ่าน

๓ ร.อ.หญิง ปิยะกานต์ อยู่เย็น กง.ทอ. ผ่าน

๔ ร.อ.หญิง ปิยกานต์ ปรีชากุล กบ.ทอ. ผ่าน

๕ ร.อ.หญิง บุษยากร บึงมุม กบ.ทอ. ผ่าน

๖ ร.อ.หญิง รักชนก ตระกูลพัว กบ.ทอ. ผ่าน

๗ ร.อ. ประวุฒิ ค าเลิศ กบ.ทอ. ผ่าน

๘ ร.อ.หญิง เอมมิกา กตะศิลา กบ.ทอ. ผ่าน

๙ ร.อ. ปราโมช ตันติบุตร กบ.ทอ. ผ่าน

๑๐ ร.อ.หญิง เกศินี บุญปากดี กพ.ทอ. ผ่าน

๑๑ น.ต. นพปฎล เกตุนาค กพ.ทอ. ผ่าน

๑๒ น.ต. ณัฐพงษ์ แจ้งวงศ์ กพ.ทอ. ผ่าน

๑๓ ร.อ. ณัช ปลัดคุณ กพ.ทอ. ผ่าน

๑๔ น.ท. มานัส ห่อเย็น กพ.ทอ. ผ่าน

๑๕ ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย กพ.ทอ. ผ่าน

๑๖ ร.อ. ชยพัทธ์ ทวีศรี กร.ทอ. ผ่าน

๑๗ น.ท.หญิง สุมนา ทัศนไตรลักษณ์ กร.ทอ. ผ่าน

๑๘ ร.อ. ปัญญาพจน์ น่ิมประคอง กร.ทอ. ผ่าน

๑๙ ร.อ.หญิง สวิชชา พูนทวีธรรม ขว.ทอ. ผ่าน

๒๐ น.ท.หญิง ไอรินทร์ วีรภัทรประเสริฐ ขว.ทอ. ผ่าน

๒๑ ร.อ.หญิง มทิรา ปิยะอิศรากุล ขว.ทอ. ผ่าน

๒๒ ร.อ.หญิง วัชรากรณ์ ภัทรสุขศิริ ขว.ทอ. ผ่าน

๒๓ น.อ. นริส คล่องศิลป์ ขว.ทอ. ผ่าน

๒๔ น.ต. ฉัตรชัย นาคสิงห์ ขว.ทอ. ผ่าน

๒๕ ร.อ. กุหลาบ เชาว์ฉลาด ขว.ทอ. ผ่าน

๒๖ ร.อ. ทศพล ถ่ินพนม ขว.ทอ. ผ่าน

๒๗ ร.อ. ธนากร หอมหวล ขว.ทอ. ผ่าน

๒๘ ร.อ. สุรชัย อนุกูล ขว.ทอ. ผ่าน

๒๙ ร.อ.หญิง ฐิวดี ป่านแก้ว ขว.ทอ. ผ่าน

๓๐ ร.อ.หญิง ศดกชุบ เปรมมานะ ขว.ทอ. ผ่าน

                รำยช่ือผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบวัดระดับควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษ
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๓๑ ร.อ.หญิง รวมพร สุนทรพฤกษ์ ขว.ทอ. ผ่าน

๓๒ ร.อ. รวินท์ เย็นเปรม ขว.ทอ. ผ่าน

๓๓ น.ต. กิจจา พงศ์ไพศาล ขว.ทอ. ผ่าน

๓๔ ร.อ. ชัยนิรันดร์ อินทนนท์ ขว.ทอ. ผ่าน

๓๕ ร.อ.หญิง สุขุมาล เคลลี ขว.ทอ. ผ่าน

๓๖ น.อ. พลภัทร ปาลมงคล ขว.ทอ. ผ่าน

๓๗ น.ต.หญิง ศศิกานต์ อนรรฆนันทน์ ขว.ทอ. ผ่าน

๓๘ น.ต. ธนกฤต รัตนวรางค์ ขส.ทอ. ผ่าน

๓๙ ร.อ. พนม ดีมาก ขส.ทอ. ผ่าน

๔๐ น.ต. อัศวิน บทสันเทียะ ขส.ทอ. ผ่าน

๔๑ ร.อ. สุวรรณ เผือกอ่อน ขส.ทอ. ผ่าน

๔๒ ร.อ. เฉลิมพนธ์ ภู่ค า ขส.ทอ. ผ่าน

๔๓ น.ท. ธีรวิทย์ ชิดเช้ือ คปอ. ผ่าน

๔๔ ร.อ. อภิชิต พิศพาร คปอ. ผ่าน

๔๕ ร.อ. ชัยวัฒน์ พ่ึงทอง คปอ. ผ่าน

๔๖ น.อ. อภิสิทธ์ิ ไกรปัญญาพงศ์ คปอ. ผ่าน

๔๗ ร.อ. ธนัทนนต์ พรเจริญพิทักษ์ คปอ. ผ่าน

๔๘ น.อ. ชูเกียรติ นัยจรัญ คปอ. ผ่าน

๔๙ น.ท. ประดิษฐ์ บุญชุม จร.ทอ. ผ่าน

๕๐ ร.อ. สิทธิชัย เล็กใบ ชย.ทอ. ผ่าน

๕๑ ร.อ.หญิง อัญชลิดา กาญจนาธนเกียรติ ชย.ทอ. ผ่าน

๕๒ ร.อ. เอกภัทร ลีภัทรพงษ์พันธ์ ชย.ทอ. ผ่าน

๕๓ ร.อ. สมพงษ์ สุขสมบูรณ์ ชย.ทอ. ผ่าน

๕๔ ร.อ.หญิง อัญชลิดา กาญจนาธนเกียรติ ชย.ทอ. ผ่าน

๕๕ ร.อ. วีระชัย ชาญชัยวีระพันธ์ุ ชย.ทอ. ผ่าน

๕๖ น.ท. ชาญชัย เปล้ืองสุวรรณ ชอ. ผ่าน

๕๗ ร.อ. ชาญชัย เอ่ียมเอม ชอ. ผ่าน

๕๘ ร.อ. ณรงค์ชัย ศรีพวง ชอ. ผ่าน

๕๙ ร.อ. ประจักษ์ เอ่ียมศรี ชอ. ผ่าน

๖๐ ร.อ. อภิชาติ พรส่ี ชอ. ผ่าน
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๖๑ น.ต. พนมศักด์ิ นาค า ชอ. ผ่าน

๖๒ ร.อ. เฉลิมพล ชีอยู่ ชอ. ผ่าน

๖๓ น.ต. สราวุฒิ สุวรรณโชติ ชอ. ผ่าน

๖๔ ร.อ. ชนมะพัฒน์ ศรีกุลชัยภัทร ชอ. ผ่าน

๖๕ น.ท. นพปฎล ลายทิพ ชอ. ผ่าน

๖๖ น.ต. จตุวิทย ปัญญาไว ทสส.ทอ. ผ่าน

๖๗ ร.อ. ศุภกร เกษแย้ม บก.ทอ. ผ่าน

๖๘ ร.อ.หญิง ชบา โพธ์ิมณี บก.ทอ. ผ่าน

๖๙ น.ท. พัชระ ทองประมูล บน.๑ ผ่าน

๗๐ ร.อ. ธนะศักด์ิ ล่ิมปิยะชาติ บน.๑ ผ่าน

๗๑ ร.อ. ฑยมงคล ริรัตนพงษ์ บน.๑ ผ่าน

๗๒ น.ต. สุภวัฒน์ บุญณราช บน.๑ ผ่าน

๗๓ ร.อ. สยาม เนินดี บน.๑ ผ่าน

๗๔ ร.อ.หญิง ษมาภรณ์ โคสูงเนิน บน.๑ ผ่าน

๗๕ น.ต. สรณัฐ สังข์แก้ว บน.๒ ผ่าน

๗๖ ร.อ.หญิง ศุภร จรเทศ บน.๒ ผ่าน

๗๗ น.ต. ณัฐพล โชติกวัฒนะ บน.๒ ผ่าน

๗๘ น.ต. ทินกฤต พวงระหงษ์ บน.๒ ผ่าน

๗๙ ร.อ. ชาคริต บุญประดิษฐ บน.๒ ผ่าน

๘๐ ร.อ. ฐปกรณ์ เสือทรงศีล บน.๒ ผ่าน

๘๑ น.ต. อ านาจ เวียงนาค บน.๒ ผ่าน

๘๒ ร.อ. วัฒนพงษ์ ทองแตง บน.๒ ผ่าน

๘๓ ร.อ. อดิศักด์ิ สุวรรณรักษ์ บน.๒ ผ่าน

๘๔ ร.อ.หญิง ศิระวดี วิริยะอุดมชาติ บน.๒ ผ่าน

๘๕ ร.อ. อรรถพล เซ็นพานิช บน.๒๑ ผ่าน

๘๖ น.ต. สมยศ ชูรัตน์ บน.๒๑ ผ่าน

๘๗ ร.อ.หญิง ภัสสร จักษุนิลกร บน.๒๑ ผ่าน

๘๘ น.ท. ชัยภัสร์ เตียตระกูล บน.๒๑ ผ่าน

๘๙ ร.อ. ณรงค์ เสาเวียง บน.๒๑ ผ่าน

๙๐ ร.อ.หญิง ภัทรา แสนศรี บน.๒๑ ผ่าน
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๙๑ น.อ. วาริท รามโกมุท บน.๒๑ ผ่าน

๙๒ ร.อ. ศรันย์ลาภ ธีรศุทธากร บน.๒๑ ผ่าน

๙๓ ร.อ. สมนึก ประดับศรี บน.๒๑ ผ่าน

๙๔ ร.อ. สายัณห์ จันทนะชาติ บน.๒๓ ผ่าน
๙๕ น.ท. ฉลาด สารทอง บน.๒๓ ผ่าน
๙๖ ร.อ. พงษ์พัฒน์ วงศ์ศักด์ิดี บน.๒๓ ผ่าน
๙๗ ร.อ. ไกรศร ศรีสาคร บน.๒๓ ผ่าน
๙๘ ร.อ. ภาณุพงศ์ ผ่องใจ บน.๒๓ ผ่าน
๙๙ น.ต.หญิง กนกอร ประทุมวัน บน.๒๓ ผ่าน

๑๐๐ ร.อ. ทรงกลด มนตรีโพธ์ิ บน.๒๓ ผ่าน
๑๐๑ น.ต. สุทธิชัย เจนการ บน.๒๓ ผ่าน
๑๐๒ ร.อ. อริย์ธัช ชัยวัฒน์พงศกร บน.๔ ผ่าน
๑๐๓ ร.อ. ศิชารัชย์ ประเสริฐศรี บน.๔ ผ่าน
๑๐๔ ร.อ. อ านาจ น่ิมนวล บน.๔ ผ่าน
๑๐๕ ร.อ. ภูวนาท ละครวงษ์ บน.๔ ผ่าน
๑๐๖ น.ท. สิโรตม์ บัวแก้ว บน.๔ ผ่าน
๑๐๗ ร.อ. สุวัสส์ สุวรรณสิรดิลก บน.๔ ผ่าน
๑๐๘ น.ต. พูนลาภ จารุพงศ์ประภา บน.๔ ผ่าน
๑๐๙ ร.อ. อาทิตย์ โตมณีพิทักษ์ บน.๔ ผ่าน
๑๑๐ ร.อ. ศักด์ิสิทธ์ิ ข าเลิศ บน.๔ ผ่าน
๑๑๑ น.ท. นครินทร์ พัชรตระกูลพงศ์ บน.๔ ผ่าน
๑๑๒ น.ต. น.ต.ณัฐ เกาะม่วงหมู่ บน.๔ ผ่าน
๑๑๓ น.ต. มณู แสงประสาท บน.๔ ผ่าน
๑๑๔ ร.อ. พงษ์ศักด์ิ ทีหอค า บน.๔ ผ่าน
๑๑๕ ร.อ. สมเจริญ แสดงฤทธ์ิ บน.๔ ผ่าน
๑๑๖ น.ต. ณัฐพงษ์ ศรีหานาม บน.๔ ผ่าน
๑๑๗ ร.อ. จักรพันธ์ วิมลไตรรัตน์ บน.๔ ผ่าน
๑๑๘ ร.อ. อริย์ธัช ชัยวัฒน์พงศกร บน.๔ ผ่าน
๑๑๙ ร.อ.หญิง บุษย์ฉัตร ลับไพรี บน.๔ ผ่าน
๑๒๐ น.อ. ธรรมศักด์ิ ม่ันทน บน.๔๑ ผ่าน
๑๒๑ น.ต. ยุทธนา พุดหอม บน.๔๑ ผ่าน
๑๒๒ ร.อ. ณฐกร บัวประเสริฐ บน.๔๑ ผ่าน
๑๒๓ น.ต.หญิง อุไรรัตน์ รัตนสิงห์ บน.๔๑ ผ่าน
๑๒๔ ร.อ. ธัชพล โพธาราม บน.๔๑ ผ่าน
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๑๒๕ น.ต. วิทวัส กฤตพุทธ บน.๔๑ ผ่าน
๑๒๖ ร.อ. บรรเทา ใจปินตา บน.๔๑ ผ่าน
๑๒๗ น.ท. ประพาฬ บุตรเจิญไพศาล บน.๔๖ ผ่าน
๑๒๘ ร.อ. ชัยรัตน์ ช่วยเช้ือ บน.๕ ผ่าน
๑๒๙ ร.อ. ทศพล ศรีมณี บน.๕ ผ่าน
๑๓๐ ร.อ. ณัฐวุฒิ สุขศิล บน.๕ ผ่าน
๑๓๑ ร.อ. อภิชัย แก้วอุบล บน.๕๖  ผ่าน
๑๓๒ น.ต.หญิง ฐิติกานต์ จันทร์จะนะ บน.๕๖  ผ่าน
๑๓๓ ร.อ. ไวพจน์ ก่อเกียรติ บน.๕๖  ผ่าน
๑๓๔ ร.อ. ธนชัย นิสยันต์ บน.๖ ผ่าน
๑๓๕ น.ต. จิราพงษ์ จินะการ บน.๖ ผ่าน
๑๓๖ น.ต. ประโยชน์ ไวยพาลี บน.๖ ผ่าน
๑๓๗ น.ท. กฤษฎา โยธาภักดี บน.๖ ผ่าน
๑๓๘ น.ต. พีรนาท วัฒนสังสุทธ์ิ บน.๖ ผ่าน
๑๓๙ ร.อ. พงศ์ศรัณย์ หอมพูล บน.๖ ผ่าน
๑๔๐ ร.อ. อนันต์ชัย ต้ังสินทวีวัฒน์ บน.๖ ผ่าน
๑๔๑ น.ต. สรานุวัฒน์ นภฤทธานนท์ บน.๖ ผ่าน
๑๔๒ น.ต. วิชาญ วิมานประดิษฐ บน.๖ ผ่าน
๑๔๓ น.ต. ณัฐพล รุ่งเรือง บน.๖ ผ่าน
๑๔๔ น.ท. โรจน์ ชลานันต์ บน.๖ ผ่าน
๑๔๕ น.อ. อภิรัตน์ อนาวรญาณ บน.๖ ผ่าน
๑๔๖ น.อ. ดนัย รัตนะพิมล บน.๖ ผ่าน
๑๔๗ น.ต. เอกราช สัจจาสิทธ์ิ บน.๖ ผ่าน
๑๔๘ น.ท. อานนท์ ตันติวรวัฒนา บน.๖ ผ่าน
๑๔๙ ร.อ. ประกอบ เขียวหวาน บน.๗ ผ่าน
๑๕๐ น.ต. ชัยพร จรรยา บน.๗ ผ่าน
๑๕๑ ร.อ. ปุญจิณณ์ แสงเกตุ บน.๗ ผ่าน
๑๕๒ น.ต. สันถนะ ข้องสาย บน.๗ ผ่าน
๑๕๓ ร.อ. ฤตวีร์ แก้วประดิษฐ์ บน.๗ ผ่าน
๑๕๔ น.ต. กิตติบดี ชูเกตุ บน.๗ ผ่าน
๑๕๕ น.ท. ปรพงศ์ เรืองสุวรรณ บน.๗ ผ่าน
๑๕๖ น.ต. ศิริพร เรืองสุวรรณ บน.๗ ผ่าน
๑๕๗ ร.อ. พูลศิริ ดีมานพ บน.๗ ผ่าน
๑๕๘ ร.อ. ศุภโชค ปัญญวัฒนะ พธ.ทอ. ผ่าน
๑๕๙ น.ท. ปัฐวัฒน์ สุทธินวล พธ.ทอ. ผ่าน
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๑๖๐ ร.อ. เอกจรัญ หน่ายมี พธ.ทอ. ผ่าน
๑๖๑ ร.อ. พฤทธ์ น่วมน่ิม พธ.ทอ. ผ่าน
๑๖๒ น.ต. ปฐมพงษ์ ศรีสมพร พธ.ทอ. ผ่าน
๑๖๓ ร.อ.หญิง วิภาพักตร์ รักษ์วงศ์ พอ. ผ่าน
๑๖๔ ร.อ.หญิง จันทรัสม์ คณิตฤทธิพัฒน์ พอ. ผ่าน
๑๖๕ ร.อ.หญิง นันทวัน เชรษฐศิริ พอ. ผ่าน
๑๖๖ น.ต.หญิง สุจิตรา จันทสุทธิบวร พอ. ผ่าน
๑๖๗ น.ต.หญิง ทัศนีย์ ขันเดช พอ. ผ่าน
๑๖๘ ร.อ.หญิง สุพรรณี พิมปรุ พอ. ผ่าน
๑๖๙ ร.อ.หญิง จันทร์ทิพย์ แก้วปาน พอ. ผ่าน
๑๗๐ น.ต.หญิง ศศินันท์ กรแก้ว พอ. ผ่าน
๑๗๑ น.ต.หญิง ขจรจิตต์ ชิณพงศ์ พอ. ผ่าน
๑๗๒ ร.อ.หญิง กานต์พิชชา เชาวลิต พอ. ผ่าน
๑๗๓ ร.อ.หญิง ปาริฉัตร อิสสระ พอ. ผ่าน
๑๗๔ ร.อ.หญิง สุชาดา ดีรักษา พอ. ผ่าน
๑๗๕ น.ต.หญิง ทรรศนี ทรายขาว พอ. ผ่าน
๑๗๖ ร.อ.หญิง กชพรรณ รัตนศีล พอ. ผ่าน
๑๗๗ ร.อ.หญิง ธัญญารัตน เพ็ชรวุฒ พอ. ผ่าน
๑๗๘ ร.อ.หญิง ศุภิศา มาลาฝอย พอ. ผ่าน
๑๗๙ น.ท. ปวริศร นิลรัตน์ พอ. ผ่าน
๑๘๐ ร.อ.หญิง จตุพร นิลค า พอ. ผ่าน
๑๘๑ ร.อ.หญิง เพียงฟ้า ก้องเกียรติกูล พอ. ผ่าน
๑๘๒ ร.อ.หญิง กมลา ชัยภิบาล พอ. ผ่าน
๑๘๓ ร.อ.หญิง ศิริลักษณ์ อุดมฤทธ์ิ พอ. ผ่าน
๑๘๔ ร.อ. ศุทธิชัย พจนานุภาพ พอ. ผ่าน
๑๘๕ ร.อ.หญิง อภิชญา แก้วค า พอ. ผ่าน
๑๘๖ น.ต.หญิง ปาลีรัฐ วงศ์โรจน์ พอ. ผ่าน
๑๘๗ ร.อ.หญิง อรุณรัตน์ แฉล้มวารี พอ. ผ่าน
๑๘๘ น.ท. สุรพงษ์ จุลานุพันธ์ พอ. ผ่าน
๑๘๙ น.ต.หญิง พิมจันทร์ อินทารักษ์ พอ. ผ่าน
๑๙๐ ร.อ. ณัฏฐพันธ์ พิมพายน พอ. ผ่าน
๑๙๑ ร.อ.หญิง สุพิชชา อร่ามทอง พอ. ผ่าน
๑๙๒ น.ต.หญิง เบญจมาส ศรีสุบรรณ์ พอ. ผ่าน
๑๙๓ ร.อ.หญิง น้ าทิพย์ เหน่ียงจิตต์ พอ. ผ่าน
๑๙๔ น.ต.หญิง สุนิพร ด้วงแก้ว พอ. ผ่าน
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๑๙๕ ร.อ.หญิง ขวัญตา ว่องเกษกิจ พอ. ผ่าน
๑๙๖ น.ต.หญิง หทัยรัตน์ รัตนคุณูประการ พอ. ผ่าน
๑๙๗ น.ต.หญิง สุวรีย์ ศรีนรสิทธ์ิ พอ. ผ่าน
๑๙๘ น.ต.หญิง สิริพันธ์ เยาวพงศ์ประยูร พอ. ผ่าน
๑๙๙ น.อ. คณพัฒน์ พรพิพิธ พอ. ผ่าน
๒๐๐ ร.อ.หญิง ชลธิชา โพชนิกร พอ. ผ่าน
๒๐๑ น.ท.หญิง สิตานัน เขียวงาม พอ. ผ่าน
๒๐๒ ร.อ.หญิง มณัศภรณ์ สุขปรีดา พอ. ผ่าน
๒๐๓ ร.อ.หญิง จุฑาภรณ์ พงษ์สุรินทร์ พอ. ผ่าน
๒๐๔ ร.อ.หญิง พรทิพย์ สุขน้อย พอ. ผ่าน
๒๐๕ น.ต.หญิง วไลลักษณ์ เพ่งฤทธ์ิ พอ. ผ่าน
๒๐๖ น.ต. รัตนชัย เร่ิมรวย พอ. ผ่าน
๒๐๗ น.อ. สยม บุนนาค พอ. ผ่าน
๒๐๘ ร.อ.หญิง อุมาพร ปีสิงห์ พอ. ผ่าน
๒๐๙ น.อ.หญิง อุษณีย์ อังทองก าเนิด พอ. ผ่าน
๒๑๐ ร.อ.หญิง กมลพรรณ จ ารูญ พอ. ผ่าน
๒๑๑ ร.อ.หญิง ณฐริณีย์ สระทองพิมพ์ พอ. ผ่าน
๒๑๒ ร.อ.หญิง มัลลิกา คมนามูล พอ. ผ่าน
๒๑๓ ร.อ.หญิง อรณิชา ประจัญฤทธ์ิ พอ. ผ่าน
๒๑๔ น.ต.หญิง เฟ่ืองเฉลิม ศรปะละ พอ. ผ่าน
๒๑๕ ร.อ. วิร บุญศิริค าชัย พอ. ผ่าน
๒๑๖ ร.อ.หญิง ตวงทิพย์ ลดาวัลย์ พอ. ผ่าน
๒๑๗ ร.อ.หญิง ศุภลักษณ์ ชัยวงศ์ พอ. ผ่าน
๒๑๘ ร.อ. คมกริช รัตนจักร์ พอ. ผ่าน
๒๑๙ ร.อ.หญิง ทรงสุดา ยงพัฒนจิตร พอ. ผ่าน
๒๒๐ ร.อ.หญิง อรพรรณ ช่างเกวียน พอ. ผ่าน
๒๒๑ ร.อ. โชคชัย ป่ินเงิน พอ. ผ่าน
๒๒๒ ร.อ.หญิง ดวงพร ใหม่มมาก พอ. ผ่าน
๒๒๓ น.ต.หญิง พิมพ์ชนก บุญเฉลิม พอ. ผ่าน
๒๒๔ ร.อ.หญิง บุณยวีร์ อรุณพิพัฒนาขัย พอ. ผ่าน
๒๒๕ ร.อ.หญิง สุพรรณิการ์ จันทะนันท์ พอ. ผ่าน
๒๒๖ ร.อ.หญิง อาภา พรเพชรประชา พอ. ผ่าน
๒๒๗ ร.อ. จุฑามาศ ใหม่เสน พอ. ผ่าน
๒๒๘ ร.อ.หญิง สิรินทิพย์ วิทอนโถง พอ. ผ่าน
๒๒๙ น.ต. เกียรติภูมิ บูรณวนิช พอ. ผ่าน
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๒๓๐ ร.อ. ชัยฤทธ์ิ โลหะกิจเสถียร พอ. ผ่าน
๒๓๑ ร.อ. ธนวรรธน์ เครือคล้าย พอ. ผ่าน
๒๓๒ ร.อ.หญิง วรัมพร ย่ังยืน พอ. ผ่าน
๒๓๓ ร.อ. ธนธัญ อาจปรุ พอ. ผ่าน
๒๓๔ ร.อ.หญิง อัญชลี ปวงประสาท พอ. ผ่าน
๒๓๕ ร.อ.หญิง วัชรีญา จันทร์ศิริ พอ. ผ่าน
๒๓๖ ร.อ. ปนัดดา ไชยมาลี พอ. ผ่าน
๒๓๗ ร.อ.หญิง วิมลิน แก้วเจริญ  พอ. ผ่าน
๒๓๘ น.อ. พิศณุ ผลากรกุล พอ. ผ่าน
๒๓๙ น.ต. ศิรส สมานชาติ พอ. ผ่าน
๒๔๐ ร.อ. สมชาย สุขสวัสด์ิ พอ. ผ่าน
๒๔๑ น.ต.หญิง ภาณินี ดวงฉ่ า พอ. ผ่าน
๒๔๒ ร.อ.หญิง มาศศุภา จุลบุรมย์ พอ. ผ่าน
๒๔๓ น.ท. อธิคม ถนัดพจนามาตย์ พอ. ผ่าน
๒๔๔ ร.อ. กอบพงศ์ พลับจ่าง พอ. ผ่าน
๒๔๕ น.ต. เกียรติศักด์ิ แจ่มใจ ยก.ทอ. ผ่าน
๒๔๖ น.ต. อภิชิต หอเท่ียงธรรม ยก.ทอ. ผ่าน
๒๔๗ น.ต. พรเทพ นามอ่อน ยก.ทอ. ผ่าน
๒๔๘ ร.อ. สุชาติ เกิดเมฆ ยศ.ทอ. ผ่าน
๒๔๙ น.ต.หญิง อรรถพร บุตรอ่ า ยศ.ทอ. ผ่าน
๒๕๐ น.ต.หญิง ภูษณิศา พาเพียร ยศ.ทอ. ผ่าน
๒๕๑ ร.อ. วัชรินทร์ แดงแจ้ ยศ.ทอ. ผ่าน
๒๕๒ ร.อ.หญิง นิรัชพร วงษ์สง่า ยศ.ทอ. ผ่าน
๒๕๓ ร.อ. วิสุทธ์ิ ไชยเนตร ยศ.ทอ. ผ่าน
๒๕๔ ร.อ. สุนทร เนียมปาน ยศ.ทอ. ผ่าน
๒๕๕ น.อ. เทอดศักด์ิ รอดรี ยศ.ทอ. ผ่าน
๒๕๖ น.ท. วีรวิทย์ ดิษฐกรกุลโรจน์ ยศ.ทอ. ผ่าน
๒๕๗ ร.อ.หญิง พรสวรรค์ ดีอ่วม ยศ.ทอ. ผ่าน
๒๕๘ ร.อ.หญิง ปณิสรา ภูวิชิต ยศ.ทอ. ผ่าน
๒๕๙ น.ท. โชดก ธรรมรัต ยศ.ทอ. ผ่าน
๒๖๐ ร.อ. ชัยภรณ์ โคตรเวียง ยศ.ทอ. ผ่าน
๒๖๑ น.ต. ชาโณ ทัสสโร รร.การบิน ผ่าน
๒๖๒ ร.อ. สินชัย โล้หนู รร.การบิน ผ่าน
๒๖๓ ร.อ. สุทธิชัย ช้ินศุภร รร.การบิน ผ่าน
๒๖๔ ร.อ. ไกรวุฒิ ชนะน้อย รร.การบิน ผ่าน
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๒๖๕ น.ต. อัจฉวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รร.การบิน ผ่าน
๒๖๖ ร.อ. สุทธิชัย ช้ินศุภร รร.การบิน ผ่าน
๒๖๗ น.ต. ปรีชา อ่อนละม้าย รร.การบิน ผ่าน
๒๖๘ น.อ. ปริญญา จันทนา รร.การบิน ผ่าน
๒๖๙ ร.อ. วสวัตต์ิ การสมวรรณ รร.การบิน ผ่าน
๒๗๐ น.ต. รัฐพล หลวงเร่ือง รร.การบิน ผ่าน
๒๗๑ ร.อ. ธนกฤต จันทรโชติ รร.การบิน ผ่าน
๒๗๒ ร.อ. สุรวิชญ์ ม่วงกล่ า รร.การบิน ผ่าน
๒๗๓ น.อ. ระวิ เจิมสุวรรณ รร.การบิน ผ่าน
๒๗๔ ร.อ.หญิง รัตน์วดี จ่ันเพ็ชร์ รร.การบิน ผ่าน
๒๗๕ ร.อ.หญิง พริมรตา จันทรโชติกุล รร.นนก. ผ่าน
๒๗๖ น.ต.หญิง พัชสริยา โปร่งจันทึก รร.นนก. ผ่าน
๒๗๗ ร.อ. รัฐวิศว์ โรจนกูล รร.นนก. ผ่าน
๒๗๘ ร.อ. ต่อยศ โสมขันเงิน รร.นนก. ผ่าน
๒๗๙ น.ต. บรรพต ท่องหลิม รร.นนก. ผ่าน
๒๘๐ น.ต. วัฒนา เพชรเรือง รร.นนก. ผ่าน
๒๘๑ ร.อ. เดชสุข ทับทิมทอง รร.นนก. ผ่าน
๒๘๒ ร.อ. วิจักษณ์ สองจันทร์ ศวอ.ทอ. ผ่าน
๒๘๓ ร.อ. สุรเจตน์ บัวสูง ศวอ.ทอ. ผ่าน
๒๘๔ ร.อ. นรพงษ์ เอกหาญกมล ศวอ.ทอ. ผ่าน
๒๘๕ ร.อ. สุภัทร ศรีไสว สก.ทอ. ผ่าน
๒๘๖ ร.อ. ภานุวัฒน์ สายประเสริฐ สก.ทอ. ผ่าน
๒๘๗ น.ท. ฉัตรชัย บุญมี สก.ทอ. ผ่าน
๒๘๘ ร.อ. ณัฐพล นามกันหา สก.ทอ. ผ่าน
๒๘๙ ร.อ.หญิง วริษฐา สุขพิมาย สก.ทอ. ผ่าน
๒๙๐ ร.อ. ชนะศักด์ิ แสงโป่ง สก.ทอ. ผ่าน
๒๙๑ ร.อ.หญิง วิภา เส็นบุตร สก.ทอ. ผ่าน
๒๙๒ ร.อ. สมเจตน์ วิสาหะชน สก.ทอ. ผ่าน
๒๙๓ ร.อ. ภานุวัฒน์ สายประเสริฐ สก.ทอ. ผ่าน
๒๙๔ ร.อ. เอกรัตน์ พรหมโชติ สตน.ทอ. ผ่าน
๒๙๕ ร.อ. ทวีศักด์ิ ศรีนา สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๒๙๖ น.อ. ณัฐพัชร หนองแสง สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๒๙๗ ร.อ.หญิง สมทรง ชะอ้อนชม สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๒๙๘ ร.อ. ประจบ ด้วงเอียด สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๒๙๙ ร.อ.หญิง ศศิวรรณ ช่างชุบ สน.ผบ.ดม. ผ่าน
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๓๐๐ ร.อ. รัศมี จันทร์ตอน สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๓๐๑ น.ท. เกษม สาหร่ายทอง สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๓๐๒ น.อ. พลกฤษณ์ ทวีวัฒน์ สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๓๐๓ น.ท. เกษม สาหร่ายทอง สน.ผบ.ดม. ผ่าน
๓๐๔ ร.อ.หญิง สุมาลัย พัวสุวรรณ สนภ.ทอ. ผ่าน
๓๐๕ น.อ. ประเสริฐ ศรีอ่อนดี สนภ.ทอ. ผ่าน
๓๐๖ ร.อ.หญิง ภคมน สมประสงค์ สบ.ทอ. ผ่าน
๓๐๗ ร.อ.หญิง ณหทัย เนตรบังอร สบ.ทอ. ผ่าน
๓๐๘ ร.อ. ชาญยุทธ สมชัย สบ.ทอ. ผ่าน
๓๐๙ ร.อ.หญิง ศศิธร ขันจอก สปช.ทอ. ผ่าน
๓๑๐ ร.อ.หญิง กนกรัตน์ ปานสกุล สปช.ทอ. ผ่าน
๓๑๑ น.อ. ปรัชญา อ้นสุวรรณ สปช.ทอ. ผ่าน
๓๑๒ น.อ. พินิต วงศ์จอม สปช.ทอ. ผ่าน
๓๑๓ ร.อ.หญิง วัชรี อยู่เย็น สปช.ทอ. ผ่าน
๓๑๔ ร.อ.หญิง ปิยพร โตวิระ สปช.ทอ. ผ่าน
๓๑๕ น.ต. ณัฐวุฒิ เทพบริสุทธ์ิ สพ.ทอ. ผ่าน
๓๑๖ ร.อ. พจวิน พรเบ็ญจา สพ.ทอ. ผ่าน
๓๑๗ ร.อ. พิสิษฐ เกิดโภคา สพ.ทอ. ผ่าน
๓๑๘ ร.อ. พริษฐ์ ชยาภิวัฒน์ สพ.ทอ. ผ่าน
๓๑๙ ร.อ. ประทีป จันทรสีดา สพ.ทอ.(บน.๑) ผ่าน
๓๒๐ ร.อ.หญิง รัชนีวรรณ สมานมิตร สพร.ทอ. ผ่าน
๓๒๑ น.อ.หญิง ศศิรดา มณีนาค สพร.ทอ. ผ่าน
๓๒๒ น.ท.หญิง นภัส มณีนัย สวบ.ทอ. ผ่าน
๓๒๓ ร.อ. พรชัย นุชผ่องใส สอ.ทอ. ผ่าน
๓๒๔ ร.อ. ณัฐวรรธน์ หุณฑสาร สอ.ทอ. ผ่าน
๓๒๕ น.ท. อนุรักษ์ ช่วงดี สอ.ทอ. ผ่าน
๓๒๖ ร.อ. นิตินัย อุตสาหะ อย. ผ่าน
๓๒๗ น.ต. นิกร บัวบาน อย. ผ่าน
๓๒๘ ร.อ. วันชนะ อุดมชัย อย. ผ่าน
๓๒๙ ร.อ. พงศกร นามจิต อย. ผ่าน
๓๓๐ น.ต. วราวุฒิ พุฒแก้ว อย. ผ่าน
๓๓๑ ร.อ. ชิตษณุ โพธ์ิย้อย อย. ผ่าน
๓๓๒ ร.อ. ปัญญ์ เอกะกุล อย. ผ่าน
๓๓๓ ร.อ. วุฒิชัย ศรีแสง อย. ผ่าน
๓๓๔ ร.อ. ชัยยง การชัญกาศ อย. ผ่าน
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๓๓๕ น.ต. ไพทูลย์ ดาแก้ว อย. ผ่าน
๓๓๖ ร.อ. บุญทัน พรีพรม อย. ผ่าน
๓๓๗ น.อ. ไพศาล บุษบรรณ อย. ผ่าน
๓๓๘ ร.อ. พงศกร นามจิต อย. ผ่าน
๓๓๙ ร.อ. ธันวา ทุ่งทอง อย. ผ่าน

ขอรับรองว่าถูกต้อง
              (ลงช่ือ)   น.อ.หญิง สุชาดา  วัฒนวันยู
                                    ผอ .ศภษ.ยศ.ทอ.
                                      ๒๕ พ.ค.๖๓


